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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10.7.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης Ιουνίου 2012
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων
(ΕΚΤ/2012/10)
(2012/367/ΕΕ)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τo άρθρο 11.6,
Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου
2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (1), και ιδίως το άρθρο 19,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Τα κατώτατα όρια για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων
συμβάσεων, τα οποία θεσπίζονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη
ρεσιών (2), τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1251/2011 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011,
για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ,
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσε
ων (3).

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αν και δεν υπόκειται
στην εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, προτίθεται να
εφαρμόσει τα ίδια κατώτατα όρια στις δημόσιες διαδικασίες
ανάθεσης συμβάσεων τις οποίες διενεργεί.

(2)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2007/5, της 3ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβά
σεων (4) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(3)
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80 της 18.3.2004, σ. 33.
134 της 30.4.2004, σ. 114.
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184 της 14.7.2007, σ. 34.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης ΕΚΤ/2007/5 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.

Ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

α) 200 000 ευρώ για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
β) 5 000 000 ευρώ για συμβάσεις έργων.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου
2012.
2.
Διαδικασίες ανάθεσης που έχουν αρχίσει πριν από την έναρξη
της ισχύος της παρούσας απόφασης ολοκληρώνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης ΕΚΤ/2007/5 ως ίσχυε κατά την ημε
ρομηνία έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης. Για τον σκοπό της
παρούσας διάταξης μια διαδικασία ανάθεσης θεωρείται ότι αρχίζει
την ημέρα αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τέτοια
προκήρυξη, την ημέρα την οποία η ΕΚΤ καλεί έναν ή περισσότερους
προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά.

Φρανκφούρτη, 19 Ιουνίου 2012.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

